Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet raspisuje

NATJEČAJ
A. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje
 jednog nastavnika (m/ž) u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docent u
znanstvenom području: Prirodne znanosti, znanstveno polje: Matematika, na neodređeno
vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za procesne tehnike.
Pristupnici (m/ž) za izbor u znanstveno-nastavna zvanje i na radno mjesto moraju ispunjavati
uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i na njemu
utemeljenim propisima.
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti: životopis, presliku dokaza o stečenom akademskom
stupnju, presliku odluke o izboru u znanstveno-nastavno zvanje (ako je pristupnik posjeduje),
podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti te popis radova i radove.
B. za prijem zaposlenika (m/ž) u radni odnos na projektu „Istraživanje u poduzeću
Spačva d.d. u svrhu razvoja inovativnih masivnih vrata od slavonske hrastovine“:


suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste - asistent, 1 izvršitelj na određeno vrijeme u
trajanju od 40 mjeseci u Zavodu za znanost o drvu,



suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste - asistent, 1 izvršitelj na određeno vrijeme u
trajanju od 40 mjeseci u Zavodu za procesne tehnike,



suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste - asistent, 1 izvršitelj na određeno vrijeme u
trajanju od 40 mjeseci u Zavodu za namještaj i drvne proizvode.

Stručni uvjeti:
- magistar inženjer drvne tehnologije (ili ekvivalent)
Ostali uvjeti:
- probni rad u trajanju od 3 mjeseca
- poznavanje rada na računalu (napredno korištenje paketa Microsoft Office, statistička
obrada podataka)
- aktivno poznavanje engleskog jezika (u govoru i pismu)
- pasivno poznavanje njemačkog jezika (čitanje i razumijevanje)
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti životopis i motivacijsko pismo te dokaz o ispunjavanju
stručnih uvjeta. Pristupnici koji uđu u uži izbor bit će pozvani na razgovor pri kojem će se
provjeriti poznavanje rada na računalu i stranih jezika.
Pristupnici za radna mjesta pod A. i B. trebaju uz navedenu dokumentaciju priložiti presliku
domovnice ili dokaz o državljanstvu druge države, strani državljani dužni su priložiti i dokaz o
znanju hrvatskog jezika (napredna razina) te vlastoručno potpisanu izjavu – izričiti pristanak
pristupnika (m/ž) da se obavijest o rezultatu natječaja pošalje elektroničkim putem.
Pristupnik (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima
dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale
pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Da bi pristupnik ostvario to pravo dužan je u prijavi
priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o
priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te
dokaz da je nezaposlen.
Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta, uz obavezno navođenje naziva radnog
mjesta za koje se pristupnik prijavljuje, šalju se na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Šumarski
fakultet, Svetošimunska 23, 10000 Zagreb.
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
Pristupnici će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja.
Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet

